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 مهلوخ نب الح َنيروطنأ ! ٍلاطْبَأ ىلإ ٍلاجّرلا نب ديدَعلا 0
 دلك ءالؤه "نب . بيجاعألاو تاياكجلا ىّوْيو ٠ ةقراخلأ ةابحألا
 0 ناسْرفل كد دئاسْرفو بيجَعلأ ِهِفْيَس ع ىوري امو رثزآ
 ياكنإلا ٍناسْرفلا كا كا تاياكجلا وذيل ًييراثأ يمال و
 نم قالا هيض هلاجر أنوال ةيناطيرب نم نمور ا
 00 اال لوح ا 2 نردكملا

٠ 0 

 نأ هك ماع 05 اه ني ا
 2 ًاضْبأ ظ اسفل انه اه ٠ ارك أه ةيل يمل لم ان نم
 َنومِرتيَو 2 ساما َنودوذَيَو ؛ 0 خو ا َنورصْني

 « ءافّولو 1
 . تايِحْضُتلا هليبَس يف 0 يل 5 يأ ب نوكستسو

 ني مح 3 يح يوان و هذه ناسّرفلأ ”تاياكح تءاجو
 راغصلا سوفت يف اه نيد رامي ؛ طابو را ةحاصَقو قي
 قالغأ ىلإ نرتب انقافا نم سو كك ىلإ 5 . ارسل ىلع ٍرابكلأَ
 . اهتايح ةَعيِبَطَو اهتاداعو نرعشلا

 191/8 « ةظوفحم علبطلا قوقُح ©

 انلكتنا ف عبط

 كاكا كثي
 يزكند دْمُمْزِ :فيلأت
 توتيا تركبور :؛ موُسر
 قكظم ريبلأر وتكذلا : ةّيرَملا لا هلقن



 يخّصلا يف سورفلأ فيس

 ( نب جيك هتجْوَر تعكر ٍريرَّسلأ بناج كلو ٠ َتْوَلَأ عراصي وارصق ة ريرتب ف 0 رثوأ « دوجملا ةيئاطيرب كلم َدَقَر
 قرع راقد يع يف حولي ؛ يرسل لاق نيم حاس فقام
 ٍتاذ ٍةعاقلا كْلِت ِفَو وخل 0 مس ولثَيَو ٍةَمْكِحلأَو
 م يي ماظل اهؤالبو د ٍدالبلأ 0 مم تفاخلا ِءوِضْلأ
 ' سا

 يف عقر لاري 00 مهيراغ ناخد ناك : 00
 لِ ٍدالبلا ف لعل 0 مهعنم مول 200

 كلا تائم يف 0 ثق ناك ُهَنِإَف 0 ردا كيبل عا
 ويس اوذولي نأ ىلع ْمَرََا طار ىلإ مسد

 كلامكأ ُكلولُم ٌةاَدَبَحَأ كبك اذه ةعاجش ةناكذ
 00 اوفقْؤأَو اَعَم ةازغلا اوب راحو اوعَمَتْجاَف ٠ ةرواجْل 20

 3 0 ار 0
 درب ىلع اكلم رث . ةيناطي اكلم وأ هنيعي نأ أَي ةعاقلأ م رمورب و 2 ل 8س



 هلواحُم ُدَهَْي كِل نأ ادّب نيح ةعاقلأ يف ةَأْج م
 رج أو , ةقيمضلأ اهجوَز دب نيرييإ ةكيلا تكن . مالكلا
 لوح مَا مسيو . أَ فو لواحُي ناك يلا كِل سي نإرم

 ليج زن ادع ام هلك انج كلا تاملكل اًراظِتن
 هاك كلت . ٌةَواسَقَو اقبرَب سالك و جم وجو تاير
 كغمامر 2 نب يو « ةَيقشلا رَ كيلآ تنأ « يان ول ناجزوم اتناك

 بصنيس « اهراوج ىلإ ناك يل 2 درذروم اا نأ نم هاه ل

 اهّنأ نومُّعْرَي نوريثكلا ناكر . ٌةئيمْطُم ةئواه اًيزاج "تَسَقئاَف « اكلم
 « ويت نإ م زوجتلا رم يزاوي هاكي ام ٌيِحّسلا ىلا نم كِل

 . اهنوبنجتيو اهتوبابي اوناك اذِل

 : لاق . ةعيماولا ةعاقلا يف ْعَمْسُي داكي ال اًنهاو كيلا ْتْوَص ءاجَن

 هعءو هةر 0 1 10
 نأ ْبْلطَأَو « يدغب ْنِم اَكِلَم يبا ٌنوكي ْنَأ بلطَأ « هللا ةكيشمب»
 . حولا مسأ مث .٠ اًيمج ياياعَر ميا

 . مومْحَم طق ةغاقلا ٍتّجَن ةيهلا ةلخللا كلب يف ضم
 نأ ففي انوكي ك ذإ وجع يف صخب ىلإ مشب لارا رز
 سر . نيتماص الط دقق نإ ريم ٌروجَلاو ُهكِللأ امأ . اَدََو رثوأ كِلَمْلِ

 9 ع
 نكس رن نإ م نقاب ء دل يدي لع ٍناَسب اهنأَر هك



2 5 52 
 . نوكُ نأ كِذ 00 ا 4 0 2 زوجتلأ 0

 3 0 امأ ٠ نيرجيإ كِل
 00 اهئارو َنِمَو ناكللا 0 ياف ول نا

 اطار سائل كل وك سرر دكا علا برا نا
 َنودِشَتْحَي 4 كاع مقالب : ٌموَقلآ حارق ٠ دبعلا ىلإ نوهَجوَتي دالبلا

 ل

 َوْه درذروم يبا ٠ ُدكَو هَل ْنُكَب 1 رث زوأ كيِلاف « كلذ نوكي نَل»
 . «قئارولاب ير كيب

 «نح اهتالك زب نورهاحل الك الإ« يا ماقلت.
 ٍلَئدْنِعَو . مولع اكلم درذررم لوي انأ ادرك مك لك نكي نإ
 نطلب 2 مزال كا عي وابن 0 تاددرلا : لاقَو هدي نإريم َمَقَر

 . يلاّثلآ روي ءاقلل نيه دوو

 .عقاولا دبع َوْحَن ليوَط ٍتْقَوب ٍرْجَملآ لبق وهج سال ادب
 : ةئيدكلا راوُسأ جراخ لوقحلا طسو

 .و اوريصأ : هامل بَ
 ا يك 0 اهَدْنِعَو « ٍدَبعْلأ يف :عيباسأ

 ٌديدعلا ّناكو . تاعامجو ىدارُق ةعاقلا نوكرْي روضحلا 1 ف م م
 مراحاو دراج لإ اوب راحو ِتايَح يف كِل امدح و
 لأ يف فوط ائاك نيل ام. وجرت هنامثج دع تمص
 . ريخألا عادلا كيك اوعّدوُي نأ َنوُد َنيمِهْسَهُم نيبضاغ اوجرخ دق

 ٍةعكارلا كِل د ديب كتشأ ٌ ةعاقلا تلخ ىح ناري رن
 ٌءاحَو . َنامْدْأ نالّمأتي اَعَم افقوو ؛ اهنَفَرَ لالّظلأ نيب َ

 : ًالئاق ”بضاغلا ياف ول ناجروم و



 ْنَق َناكَو « ِةدْلَلَأ نع ٍةَدِبِعَبب ل ٍسرافلا َكِلْذ ْتاَكلَْسُم نك ا 0 . يقزوملا روُتكإ ريسلا ُهَمْسا سراف َنيدفاولا نْيب نم ناكر
 يف وذ وأو « يلك ويلا ٠ أ حي املأ لذ هيَ وقم

 ًقيدص ناك ْذإ « اًئياص دا لع دك لا ىف . رثنا اضل
 ل ورش لاك و د ل

 وِداوَج ىلع َنآلأ َرَه اهو .٠ نكد

 يتلا رطاخلأ نب ْفَوَْتبَو وايألا كلي تايَرْكِذ 11 يفرم
 نب كيلا ةوكيس نع اتي حاد ١. ٍكِلَم رعب َُلَب اهل صرع ذلف
 3 < ناكو . لكلا ن م و « نيا دان كارأ نيب
 م كني ام عاجل وأ را نم هل سيل لجَر كلا لَو
 ا ناك .٠ فوسكتلا ويد هيف ةليماتلأ برأ دوق
 ىلإ تَمانَت قلك . ريكامأ مشاغل امو د دقق ع ياف ول ناي رود رست نأ
 تا سكلا ا و نيه نيب ناك ُهّنأِب تاعاشإ عباس

 دعو نأ هدم
 و وعلا ٍبَلَط "نع اعّووتي نأ امن

 ْدَتلَك . نإريم ٌرَكْذَت نيح ٌةَأْجَف روتكإ رسل ريراسأ تحجرفلاو
 . ةريك قف وب 'قييو ٠ ديعب هَ دم خيل فرخ ناك 2

 بمآ ٍعاضرلا يف هوخأ « رثزآو ياك ولا ؛ ام
 اندِحَتَي احارو َةَسامَحلأ امييف راثأ ميتا ملأ َكِيذَق

 يعي زم يف رعآلا اًهدَحأ ىتحَت نحال مالكلا نع اف 53
 دلتا ىلإ ى يتب رطلا يف قت ٍةرَجَش ىلإ الأ

8 
 كلو نر كسلا 0 ريؤدب رّسلا قرف نا

 ب يحشر يل ليَحَتَو ٠ تن اذإ « يقيل



 ليخأ نل» : فطأب رثآ باجأ م مسشتم ةظخك بَ
 ىحنر ليحأَس لب « ناك يأ قرف َقِحَْلا نو « ٍقاسن لا ا ا ل علل ع

#2 
 ل يذلا تْنأأ» : لاق

0 
 2 ا 9 نيكمم ٍءيش لك ؟ كتقرف
 اليلق الإ لاتقلا يف

 هع | همم
 رف اة

 , ٍناطْيشلأ ني هللا ! يس تين !. يني

 اةَباَوَب َدَجَو

 هرب يف لاقَو  ٍةَعْرُس ىصقأب ادئاع رثثآ قطن
 اهعراوش َدَجَو دبا لصَو َنِحَو .٠ ينبَس

 11 يفو . دبل لح لوقُحلا يف اوعّمجت دق سانلآ 2 3
 ٌدَبَْم َةَأَجَف ُهََقوَتِسا دَعَا ةحاب يف رَمَي رثرآ ناك ندا ا لسا كل ل هع م2

 ء

 ادنسلا يف َسرغ دقو « نادنس اهولعي ةمخض ٍناوص ةرخس# ا ممل دا رس

 ىأر ْدَقَلَف . ُلِهَذُم
 1 ع دلت رافي رج ع

 « ةّيساك ةقيتع ربونص ٍةرجش تحتو « ىصقالا ةحابلا فرط يف
2 
 فيس ولا



 بجاص وه نإريم ناك ٠ هذ لاول ري تؤم يلم باج عع سو سر هع
 « وين سل أو ياك بلا ىلع ندم لأ توصل َكِلُذ
 : اريك هَل لاقو رثثا ىلإ َرَظَنَ

 را زجش ني ىراوتو كلذ لاق «. يب نيت الو م هَل لذأ
 تسلا 2م داماح اعلا اهيشْعَو د دبحْلأ حاب

 َحْحَن اًهِقاَو كاذتا ناك يذلا رِحاّسلا ىلإ َدشَحْلَ يك ريتا داق
 تسلا ىأنق ةّميظعلا را ٍقاذاحُمب ة

 اوُهَتلاَ مُهَفيرَط ارقشَو موق مئادتو ٠ ناَدّسلا يف 07 ةيعأ ؟ ْدَنُز
 ىلإ نإ ريم ٌراشأ تل جهل نكس َنِيحَو . ٍةَرْحصلأَو نإريم كوع
 حيضاو ٍتوصب اهأرَقَو « ةَرْخّصلأ 5 ةدعاق َلْوَح ٌةَروُفَحَم "تتناك ٍةّرابب

 : .ةومْسُم

 0 زلكنإ لع اكلم لويس فيس اذه .عارتلا ىلع ُرقي نم نإ

 ةَسفن ثدحي وهو ٍةَرْحّصلا نم رثذا بره نهلة لا ع
 ُهَبَحَسَو قيسلا ضيفمب كأم .٠ ياك ريسلا لح

 اتم ُهدَجَرَف يلك ريل نع اجلب هيي قطن . ريب بح

 , مفتي سب توا فرك لب يك دك عا
 نم رثأ َنكَمَتَي نأ َلْبَق نِكلَو '؟ اذه كَل َنْيأ ني» : هَل لاق

١ 
14 



 را . اه الست نأ, جي خا نأ الع

 ناش لواحُي نأ ىلع 0 مويخص ىلإ مَعَ دوعُي ىتح كِلْذ

 نود َكِلَذ روك ريّسلا َلَمَق دقو . فْيسلا عازتلا اًعيمَج َنورضاحلا

 ريم َنّكَمَتي نأ لبق قئاقد ترم

 11 0 1 1 كنوأ ٍءودْقَأ ىلإ

 . مولع اكلم بست نأ نكن دي مرهف يذلا لوهجكلا بال

 «؟ نإريم اي ء اذه امد : ل تي رأت ل عر

 نورخآ ددَرَو (؟ وله ٍةَعْدِخ يا لونروك ُكِلَم كزام ص

 / حار

 لت نك يل ل

 . اًكحاض رجفنا ِدَمَف ياك ريسلا مآ

١ 1 



 ما 1 يدم ا 0 ابان
 . ريقدب ريّسلاو 5-5

 و لوألا زابيخألا ىرَجَد

 31 ا رع ئوبج اتاتقحلا لح

 كف مْ 1 اّمأ ٠ درذرومو ل كلَ 0 كلل

 سي « هروح ءاجاذإ أب عم
 « ايس ناكل ليم يرق ىصق وه لوحي« ار ٍمهتافنأ ان
 عمد - 5 خاخ اًمإَو « اًنيرَح 0 اَمِإ

 5 ناكئإلاب ناك ىَتَح . موَقلا ىلع بيهم نوكس محَو
 ا نوكسلا َكِلُذ طَسَو ِفَو اضقلا يلاعأ يف لحم رئاط منَ
 ثِدْحَي أ نود « رسل هعم ٌبحسناف هبحسو فيملاب اك كسماو رثرا اف يدنا ع 2 ع علا ل

 . لولسملا كي 0-3 1 روم حل

 أفالآلا ٌرجانح ْتَقلَطْناَف « ِهِسْأَر قو ١ اًيلاع 0 ٍِك

 . راظنألا ِنَع ايراوت دق اناكف درذروم ابنباَو



 ريبكلا دَعَا ىلإ بيهم بِكَوَم يف ُديِدَبأ كِل 0

 ” رم رتأ ذل نا يتعد
 ما 7ك ٍةكِلللَم رثوأ كيكأ ركب

 « ممَحلآ كِللَأ قيدص « روت ريسلا ىلإ ا لح

 ريغ هني يف دولا روتكإ قرف

 رهاظم طَسو « ةئاسْرفو البث هب فْحَي ةتيدكا ىلإ كيل لاَ
2 2 

 . قئما ٍةَكَلِمَم ءانبإ ططخلا ٌدِعِ بكْناَو « مظعلا حَرفلا

 ةريدتسملا ةدئاملا هد نام وع

 ةصارق ناك دَعَق . ةرثك ٌماهَم ٍديدَجْلا كِلآ ّمامُأ ْتَرَرَب
 يا ف را لع كلغ تَرَكَ 0 اودادزا ٍدَق نوسككسلا

 . كل د 092 اََبَسَو 0 كيك َتْوَم تبعا ىلا

 ٍدَق « جيوتتلا 1 1 َةَدْلَبلا اوكرت نيذلاو « 6 كِيلَأ رك

 ”دالا رعب ٍشْرَعل ع اليتئالا َنيلواحُم امم اودحلا

 تولماك ةدّلب ىلإ اًيزَع ةطالب لكي نأ ثلا كيل 3 اذَِو

 نيبو ةدلبلا كلت آبل ةكاسلأ تناك ناموُرلا امانا ىلا ةئيصخلا

 ٍتاكتمُم سد نيد 6 ع نم ٍةَديِدَجْل ل تاو

 00 رح ٍديِدَجْلا وركْرَم ىلإ كلا َلَقمتا نإ م

 ها ا الا ا 7



 ا

 نس لاسر لحي رثنا كيب ٌرَثَم ىلإ ٌرَخآ لاّيخ ِلَصَوَ و 5008
 نم اًقيدص دزايلماك هنآ 1 واجن دزايلياك
 اوعَياب َنيِذْلأ لئثاوأ َدَحَأ ناك امك « ُهَل اًفيِلَحَو رثوأ كيلا ءاقدصأ
 . ةيناطيرب كلم ردا

 ْنَأ ةاصُملا تادْدوللَا ىلع ناك ْدَقَق . َنْوَملَأ ْبْلْطَي ملأ َوُم اهو 2 موس دع
 نجت ماكو نادت ذو « ثلا ىلإ الي اذأ لج كَم وزي اعود مهد 007

 - نود 0 شيج ناك .اهدودخ ىلع العِف 1

 مل يلصتلا لع ايمن ناك عاجلا َكِللَأ ٌنكلو « اًداتَعو اَدَدَع

 ٍةهَجاُمِ ططخشلا حضي هْرَح سلجم وعد ىلإ رثثا كيل رهاب
 + ريفدب ريسلا دوقي نأ ىلع يَ قفتاق . يضرم رطَحلأ
 ب رثزأ كللأ ذوقي امنْيَي , نرسل مجال اًبونَج ب
 ىقبي نأ يأك ربَسلا ىلع ناك . سنارجٍدويل كللأ 1
 ! روجعلا نإربم كلذ يف ُهُدِناسُي « اهتيماح ٍةَدابِق لوم ا

 رحل َنِم ٌوج لب َلاوَط تولماك َةَدْلَب َداسَو
 ِناَدِعتْسَي ناشي ْذِإ « ٍبْرَحل لاخلا ىدّص اهعراوش "تَدْدَرَو

 هوت

0 



 يلا ةقاسكأ تناك ْذِإ « ٍرْجَفلأ لَ
 ضل ل رثذ كيل ىطتا .حا

 تاياَرلاَو 2 ناسْرفل كئلوأ ل 10 ناك 7

 تَعَقَ)ا نإ امو . ازيا اخف ٠ 00 سدر قوق نم فِي
 امك هب َنوِرِخَتفَي كلم مهمعَرتي مولا 2 نو راب نلف كيبابشلا هع سس 0 َفْلَخَو .عراوشلا يف تولماك ناك َرهْمَحَت تح قاوبألا "تاوْصأ

 رتاج دويل كلَ 1 مهكباق يللا
 هع هلت ل ناكم يف كرف بمأَت اك قاصشلا "لنج
 0000 ةّدحاو ةعاس رسم

 مُوْيلَأ ةّحيبص فو

 لص ٍِ
 قمم 526 هللا اومترا نيحَم .٠ نيب

 ذوخلا يوذ « ل كِل 0 ًّ اًحِضاو نأكذ . رثزا 7 8 8 26. /
 .ٍديِدَش طْخضل وضعت :٠ ءاضِيَبلأ



 رشا "كلل َلَمَج
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 دعم ىف هناكم

 لآ قالطإ لحل جم ا

 ؛ضاختلالا 0 رك اورادتنما 0 . ءادغألا

 ْمدَتلَأ تا

 َةَورَص نامألا ّدَشَأ يف نياق اًمئاد ىرُي ناكف ثا كِل
 وزب كلذ يف طَقَس .

 كِل قِيدَص نكذت
 . بألا مَنِ ُبراَحُي ناك. امّلثم .نئالآ ص

 ا لكلا مق قاذاحُمب اليو اق ناسف

 َردَحْناَو يجف ٌريفن َقِلْطُي نأ قربلأ 0 رم

 . بفويشلاب اولَئاقَو 0 نوب راحْلأ هر

 م نم ٠ ليمربلا ناسف نم ديد

 طقم ١ ةلوفطلا كلم رثوأ
01 



 تئاك بينا لَح نحب « رام لا ةكرلا تمَدَتحأَو
 م نالازت ام ناتّوفلا

2 
 يدرب 0 اًقالمِع الجر

00 * 
 ةَميلَو سنارجدويل ءاسكأ ١ كلذ ف كد 22

 نم درو نيح 1

 ةجاوُي ل ل "كلل َدَجَو ٌةَأْجَفَو . 57

 2000 مل 2 2
 ريجاو مهندم قرحاو ءا

 رثرا بحس ن يعل ها

 هفرع باشلأ

00 
 مولا

 ٍقاصْعلأ ُةَداق اّمأ . ”مّدئاق تام َنيح رونيلي ٠ ِكِللَأ لاجر لْيَتْماَو
 كِيلَأ ناك . تسبب 6 ا ءرثرا كلا ىلإ ديتقا دقف
 اونوكي نأ ىلع اومَسفَأ ليمَجبأب مهم ”ثر انفع « مع اقع مي وَ
0 
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 ٌةرمألا هلا ةميظعلا بدلا كلي يف سثارجدويل كِل
 الع َْتَحَنَو ورم 0 رثرا كلللا ّنَظ يف تناك

 .باجغإلا تارظتب باشلآأ كمل « اهرودب
 وه ةتكلمم ٠ "تَدَقْنَأ امّلثِم اهِدِاو ل

 و 0 مول ةحبص يف تولياك راعي رثثآ ناك امني

 . بطلا اذبب اًميَظَع سنارْجٍدويِل كيل ٌرورش ناك 0 2

 ٍةَحْرَف طَسَو تولماك ىلإ اهوقارمو رّثبنج ٌةريمألا تَلَصَو ام عرس
 نامْوي ٍضْمَي لق كلمتك دق تادادتتسالا تناكو ةَمراع ةّيِعَش

 . ميظَع و افتح يف 2 سَ ا كيلا ناك َِّ

 لَ سد ٌةْيَعَذ اياده سار دويل كيل مدع انآ نيب ( نِم َناكوإ

 مبشخ نِم ةعونصُم ةَعِساو ٍةَريدَتْسُم 3 ٍةَدئام ىلإ ةقاضإلاب 2 حف

 هالتك” اسراف نرخ نالت ايار 0 نأ نكْحَي « نايدنسلا



 دافع وأ 5
 اًدجاو اسفل مَن امني « هين َةَفاْلاِب راسل ِتَّجَضَو

 « مسقلا ِءادأل فيس روثك! ريا مَقَر يلا ةظْحَلل
 ٌمالَّظ ةعاقلآ داس ٌةأَجَف ُءمّسلَأ ٍِتدَعْزَأ ؛ كلذ ُلعْفَي

 نق اًمسآ نأ اوأَر ذِإ لوهُدلا "ميمَجْلا باص ُروُآ داع َنيحَو . سماد
 . اًديخاو ادَع ام « ٍةَدئالأٍدِعاقَم ْنِم ِدَمْقَم لك لع بهذا ءامب َشِقْ
 سي ْنآ» : ُةيِلَا ةزابعلا تشين هبِحاص مسي ل يل دعت قو

 1 «. ضزألا ناس َطَْأ وكي نم الإ دمت اذه ين |
 ُهّنأِل نإ ريم ىلإ « ُهْسْفَت كِل مييف نم « اًعيمَج مقل تقلا

 ىلع ًظِفاحُم ٠ ريثكآ ٌرَجْلآ كِلَذ طَسَو ين « ناك يذلا دجَف / ةّقداص انيمي ْفِلْخْلَو « م ذم َمَسَقلَآ يدوي ناك نَم»
 .لت 1(" ءافشفلآ ةَيامحَو لل ةَمدِخِلَو ١ يوري ُهتابَح سّركَِس هل

 [ :تسكتو , ةمختحلا ةَريدتسلا ةدئالل ُلّمأتَب كِللَل فق
 ا 215 1 هاو . ةحيحصلا اهرادختما ةفيرطو يدها وذه يف ةمكجللا
 ا 22 رب 0و وكم "نو فنا ااكم ايف سيف يد فا
 ؤ ني رشللل ِبْلَق ىلإ « لاذ ْوَأ ناككأ اذه يف هسولُج يف « برأ هنأ

 أ

 مهطاخَو « ةدئالأ مار ناسف كلَكَأ ىعذتسا لاذ َدْنِع . اوم
 : الئاق

/ 



 : الئ

 اق أ 0 ضيافلا دفا لإ نإريم َراَشَأ اهَدْنِع
 أ : البث 0 0 2 كيل يذيسوا

 نا ا نوكي نم فرغ ال انأ ىّتح « ٌنوكُي ْنَم َدَحَأ
 عمم

 ميم لجل عقرب ؛ ٍدِحاو ٌوْلي اًدجاو « نمُدَقَتي ناسْرفلا دع
 ةملما ُليَْي يذل 0 0 5 رمل ا 0

 سب .ماظيلأ ناسف ني ةيدعلأ شا اذكه . 0 امب اًشوقْنَم
 ْتّلَظ كلذ َمَمَو تكا لَم نب هيأ عتق ثا دل م باح

 لا هك عام

 ناكر « رثزآ كللأ َفَقَو « مدام روح دما نأ ديو
 : حِضاَو توصي َلاقَو لالخ ةلابتلا ةَمْقو ٠ نيم ةعاقلا يف رم رص

 18 كر
 ام

 208 ّصّصِق ا

 نوكيي نأ 0 كيك 2 فاو نا
 اوذَحأ دق « ُدَْب ميَلَع رعت ل سو يخل عاقل وفه باحسأ

 «. انيبحصي ْمُهترادَج ١ اوتو ايي كام

 رثذآ كِل لَكَ ٍةَروصلأ هذه ىلع
 070 م هايم هو و

 ل ردق دَقَو

 . اهجراخ
 "ترشتناو ةكّلَمْل اخينا انمع هك رش نإ



 اذا

 ةماقإ رثزآ كَ ُرَط : نو 5
 لمَ يل هيلا كلذ ىَع نإ 2 بئاصإ ارك هجاوُرب الافتحا ٍةَرَرابم

 هللا ىلع نيحب 2 0

 ديال ١")

 نم ٍناكَم ك يف اورشتلا دق لمعلا ارد رمل
 ريتسلا ٌرَظَن . زجاوحلاو ة جال نطلب ًمايِخلَ صلي

 امامك « َلاعت» : قيد َلاقو امهِلْوَح نم مظعلا ل طاشتلا ىلإ ياك
 ْثِبَح يي نادك واج يف ميار م اقلطنا م .٠ ريك لَم
 . تازرابْلا يرْجت

 َسراف نوكَتل راب يف اَدَع ُكلرتشتَأ» : ياك ريَسلا لأسم
 "ع را

 0و نرتب يق ٠ را ل كتلال ر 0
 .«٠ ينم ىوفأ م نسم نديدعل



 دم فتك بي وهو هاك ريا ذو
 1 بلل يي نا كيرَْخَو كن

 م

 . هيكل ةروصُفلا ةماقإ
 دب نديم | رم . اص 0 لك ملا داكفإ

 يف ٍةَعَراصُلأَو 0 يس 0 تك ٍديعَب نِمَو بيرق نم

 اكتم تقو
 2ع

 زر و ةلعاشمل اًعيمَح موق عَ

 ُنْباَو كلم 1 تلا يفَو هيئه هو

 نع تا ع طقس نب د اهب انق يك ثلا ل

 ال» : ةضوضْرلأ ُهَفيك ُكرْقَي وهَو ريفدب ريسلل لاق ٠ م رهط
 ) ةكيلأ َسراف وكب ٌهَسْفَن كللأ ن نأ كش

 "لوصي كلملا بَقارُي حارو ٠ حيحَص اذه» : ريقدب ريّسلا اجا

 هنمَج لفل اًيلحتم لوجبو ناديا يف

 تَرقتلا « كلل لاني ل ناسف نم َدَحأ نأ أ سائل انيْذِإَ
 . ةَمِظاَعَتم اهنا هيوم ندا ل مالا فرطلا ف

 ِ؟ «؟ مِداَقْلَ سا : : ريقدب ريسلا َلَءاَض

 مو



 وق مم لك يف مدان ناك . يزن اك م «ٍرآلا ىلع اُصمَحأ

 . نْيربَجْلا نيسرافلا نيذه ُرْيَغ اهم َدمْمَيِل كي 1 خي
 020 و م

 «. هزيمي راعش هعرد وا هتذوخ ىلع

 00 3 0 ا لل را لا لال
 1 رف نر ل مذ مَن اَهَدْنِع «؟ نوكُي هارت نمف « ةيار هحْمر زيمي الوا : نوؤأ ريسلا لاق

 «؟ ينم كلو ! مأتم : نأ لا باج

 م امُه اهَق « اًبيرَق كلذ فرس : 5
 نا الك لَ ايِهَر اًمداصت ٍناسرافلا

 1 نِم لك رادتساو . امير

 ريق 0

 كك سلا طن وشمل سلو



0 0 0 
 راب كيرلا

 « هيأ قر هس ثا هليل هز هاج
 مقل دع

 : ثَصْلَي وْهَو حاصو

 مقر نحَو «ا نافاكم 2 نيتثالأ 26 10 ! ىفك»
6 

 . مظع فات نادل حض رعالأ وه بأ قف ُهَفيَس لوهَجْلأ سرافلا
 : لاقق « فات وده َدْعَب همالك كلما مَباتَو

2 
 كلا سف 2 كلا نأ 2 0 0 أرى 3 ف قحلأ

 كين 2 ا قل نانو كلا مم سرافل 3
 َرْبَع ةعقاولا ةيناتيرب ٍةَعَطاَقُم نم َكاياعَر نم ٌدِحاو انو يرحب

 «,. ربل

0 
 ,؟ انُم ىلإ كب َءاج يذلا امد : كيلأ هَلاَسَف

 يلع تعفو أما لَمْجأ اهّنأ ىف فك لوح ةلوطُبل
 هَئابَح اهمدْني نأ ورب يف َمنْقأَو  اهاوم أما َبِحُي نآ ُهّنب



 ميسو ُةِماَشلَأ ٌسرافل اهّكدابَت 5 ةكيرُطلا ظِحالُي 3
 همكم يذل 0 افدحا . نافجم لإ هليل كك
 يأ ياف ول ناجروم ٌرخآلَاَو 1 كِيذِل يري أ نود احلا
 َْتَمَسَنْيَأ دقو ُبُحلأ َةَمالَع كرو ومش رطّسَو يف تثاك
 ا

 : ًةلئاق راصينالا ةسف درذروم اهِدّلَو ن نأ يف ناجزوم سم
 0 رثآ يع ىلإ لمآ تفرع

 3 فاد د 0

 : َلاقو « 0 نأ ٠ ريغلأ 'َ
 عقول

 َراَص بك ىَت د خصل نه رنا يذل يتيدص ىلإ نق ا
 بأ ؟ني ةدئات ال امل اين
 ,؟ ُهدّلَتاَو ةكيخأ نأ يباني دْعَب آل اكلم ينم



 . ومحل ص 52 وحل

 . امهفأَخ 0 تف ارضا تولماك دل ا "تحارو
 , نكامأو تاباغ ىلإ اهاكلس ين تالا 5 َْتمقاَو

 نأ نرد « نإريم عبَتَو د ديل ب قو اًليوَط ًءادر رثثآ ل
 : هبه نم ِءيَقب رثرا لاقق « اًبيرغ ايرحيم ساو نوكأ ىتضَأ | ١ 142:8

 )" "ن؟ اذه ناكم 2

 مهي رثزآ ناك نيحو .ءاكأ يف قدحُي حل لب ندم 2 در
 : َلاقَو « َةَعَقب ب ىلإ اًريشُم ٌةَأَجَف هدي ٌروجعلا ما
 «! لانه رظنا»

 ل

 داس عارؤ « اني



 ع كيس َوْم كلاذ» : نِْريم لاك

 كلل بارقلا ىلع ظفاح . هب

2 6
 

3 4
 



 ب ظِفَتحأ نأ ؟اذه ىنعم اما : ٍةَشْهَد يي رثزا "كلل 0
 ب نك ام انف مَ نأ امأو « ةلياف ان ام اذهف رطل يس
 0 ا

 دوعَتف ٠ انوا ةلٌُضحَي نيح كلذ انوكيس لا : رم
 2 هناكم ىلإ ا درو ٍةَرحْبلا و هذه ىلإ

 ٍنادْيُم ىلإ الّصَو امنع َكِلْذ مص 0 ةدوَعل قيرط تالا
 تيل دي

 ص ْتَحقَدنََو راوسألا قو نم © ةَف ' ,قاوثألا ”تاوْصأ 3
 رجل ربع ةلصلصم 2 ريثوب ريسلاو ياك ريتا ايم يف : ٍناسْرْفل
 ١ ( هانا يف رحت

 ل لح يلو نا رم نم
 .«٠ ةيامِحَو ٍنْوَع ىلإ جاَتْحَب

 هل كِل ُناسْرُف ّبَهَف
 م ااوحلاو « قيرَط يف لك ءدنآلآ ضنا : لاقف ُهباطِخ
 0 اهانْمَسفَ يلا ِنيمَيلأَو الع اندّهاعَت يأ ة ٍةقفرلا فرش مللح

 ا انالرتما

 «. ةيسورفلاو ماشا َرابْحَأ لدار انه يتلتَق « ماع َدْعَب 0 ل

 لحن ا هراوج ىلإ 0 َنَقَوَو « رثثا كلل نق
 نأ لَ مب لك مم ٍتاَرَماُمَا نع ُلءاسََيَو ّ ناسْرفلأ

 . مهب هئاقِل ُدِعْوَم لحي



- 



 «ريطاسأو تاياكح» ةلساس

 م
58 

2 2 
 :روبشَم ريطاسإ - < اصل نوعبزألاو اباب ىلع - ١

 (نّوألا باتكلا

1 

 نيدلا ءالع- ؟

 : ةرويدم ةظاطااكالا يِرحّسلا حاصلا

 3 0 (يناثلا باتكلا) ” 100

 'كلملا ري م ب كلكا د 0
 1 0 بوسي تاباكح - 4

 ٍلوهجما سرافلا تارماغم - 4 لولا ةناكلار

 فوستإ تاياكح : ه

 (يناثلا ثاتكلا)

 5عنوع 740 ظرعمتع

 اناَولا لَواَستت باعك ١-7 نيارتكأن آلا ةّييرعلا درييديل ةليلس ف
 : تم اهب ضاخلا نايل بلطأ . راسا فيتم ثان تاتوضَولا نم

 توريَب - حلتملا ضاّير ةعاس- ناتتيل ةّنكم


